
9 HLAVNÝCH OPATRENÍ PRE ZABEZPEČENIE KVALITY
VNÚTORNÉHO PROSTREDIA V ŠKOLÁCH

Zabezpečte dostatok čerstvého vzduchu 
optimálnou intenzitou výmeny vzduchu 
v miestnostiach, ideálne pomocou systému 
riadeného vetrania s rekuperáciou tepla. 
Filtráciou vonkajšieho vzduchu je možné 
dopomôcť k obmedzeniu výskytu prachu, 
nečistôt a dráždivých alergénov. Zvýšením 
prísunu vonkajšieho vzduchu v budove 
podľa požadovaných parametrov 
a znížením recirkulácie vnútorného 
vzduchu sa zabráni akumulácii CO2
a ostatných znečisťujúcich látok.

#1

DOSTATOČNÉ VETRANIE
A FILTRÁCIA VZDUCHU 

Hluk z okolia je možné eliminovať 
zabezpečím požadovanej zvukovej či 
krokovej izolácie stavebných konštrukcií 
ohraničujúcich danú miestnosť (okná, 
priečky, atď.) a zabezpečením, aby hladina 
akustického tlaku technických systémov
v učebniach nepresahovala limitné hodnoty 
pri ich prevádzke. V školách, ktoré sú 
situované blízko frekventovaných ciest 
alebo železničných tratí, je použitie 
mechanického vetrania vhodným riešením, 
nakoľko následne nevzniká potreba 
otvárania okien.

ZAMEDZENIE NEŽIADUCEHO 
HLUKU Z VONKAJŠÍCH 
A OKOLITÝCH PRIESTOROV 

Vo všetkých priestoroch určených pre 
vzdelávanie by malo byť v maximálnej 
miere využité denné svetlo ako primárny 
zdroj svetla. V prípade novostavby je klaďte 
dôraz na správny návrh umiestnenia, 
veľkosti a typu osvetľovacích otvorov. 
Pri rekonštrukciách je dôležitý výber 
vhodného druhu zasklenia podľa orientácie 
a presvetlenia, prípadne môžu byť riešením 
stavebné zásahy pre optimálny prísun 
denného svetla. V miestnostiach 
s nadmerným oslnením denným svetlom 
zvážte automatický systém tienenia.

DOSTATOK DENNÉHO SVETLA
POČAS VYUČOVANIA

Zamedzte prehrievaniu interiéru v teplom 
období exteriérovými žalúziami, 
architektúrou s tieniacimi prvkami alebo 
vďaka vegetačným strechám, ktoré výrazne 
prispievajú k tepelnej pohode. Riešením 
môžu byť protislnečné sklá, ktoré  súčasne 
riešenia problém vizuálneho pohodlia, 
oslnenia a nežiaducim tepelným ziskom. 
Riešením môže byť taktiež použite systému 
núteného vetrania, ktoré zabezpečuje 
možnosť nočného vetrania (pasívneho 
nočného chladenia). 

ZAMEDZENIE PREHRIEVANIA
MIESTNOSTÍ 
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Tepelná izolácia budovy zohráva 
neoddeliteľnú úlohu nielen pri 
znižovaní tepelných strát 
v zimnom období, ale slúži aj 
ako tepelná bariéra a pomáha 
udržiavať tepelný komfort 
v letnom období. Počas 
zimného obdobia je možné 
predchádzať lokálnej tepelnej 
nepohode, ktorá je často 
vytvorená otvorením okna, 
mechanickým vetraním.

#2

TEPELNÁ POHODA
V LETE AJ V ZIME 

Udržujte úroveň vlhkosti 
v prijateľnom rozsahu, a to tak 
z hľadiska tepelného komfortu, 
ako aj z dôvodu predchádzania 
vzniku plesní.

OPTIMÁLNA VLHKOSŤ
VNÚTORNÉHO
VZDUCHU 

Používajte zdravotne nezávadné 
interiérové materiály nevylučujúce 
prchavé organické látky (VOC). Na 
zníženie koncentrácie znečisťujúcich 
látok používajte výrobky s nízkymi 
emisiami VOC.

POUŽÍVANIE VHODNÝCH
VÝROBKOV A MATERIÁLOV
V INTERIÉRI

Parametre priestorovej akustiky 
učební je možné výrazne zlepšiť 
viacerými stavebnotechnickými 
úpravami. Kvalitná akustická 
absorpcia, napríklad vo forme 
akustických podhľadov, znižuje 
hladinu akustického tlaku a spravidla 
pozitívne ovplyvňuje zrozumiteľnosť 
reči v miestnosti. Rovnako tak je 
dôležitý výber materiálov na 
povrchové úpravy stien, stropov 
a podláh.

VYTVORENIE AKUSTICKY
VHODNÉHO PROSTREDIA
V TRIEDE

Denné svetlo v jeho nedostatku 
je potrebné doplniť vhodným 
systémom umelého osvetlenia. 
Kľúčový je správny návrh a voľba 
osvetľovacej sústavy tak, aby sa 
dosiahla dostatočná intenzita 
a spektrálna kvalita osvetlenia. Správnu 
kvalitu umelého osvetlenia môžete 
podporiť využitím dynamického alebo 
biodynamického systému ovládania, 
poprípade pokročilým systémom 
automatického ovládania.

KVALITNÉ UMELÉ
OSVETLENIE V TRIEDACH 


